A dialógus formái a magyar régiségben (1450–1750)
Tudományos konferencia,
Kolozsvár, 2018. május 3–5.
Harmadik körlevél

Tisztelt Kollégánk, kedves Barátunk!
Amint azt korábban hírül adtuk, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Bölcsészkarának Magyar
Irodalomtudományi Intézete (Res Litteraria Transylvaniae Vetus Irodalom- és Művelődéstörténeti
Műhely), valamint az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya,
együttműködve az egyetemek régi magyar irodalom tanszékeivel, a RefoRC nemzetközi
konzorciummal, 2018. május 3–5. között konferenciát rendez Kolozsvárott A dialógus formái a
magyar régiségben (1450–1750) címmel.
Jelen körlevelünkben a rendezvényhez kapcsolódó gyakorlati tudnivalókról adunk tájékoztatást, és
mellékeljük a konferencia programját.
1. Időpont és helyszín: a konferencia 2018. május 3-án délelőtt 9 órakor kezdődik, és május 5-én este
a zárófogadással ér véget. A nyitó félnap helyszíne a Babeș-Bolyai Tudományegyetem főépületének
díszterme, délutántól a Bölcsészkaron folytatjuk a konferencia munkálatait. A további részleteket a
programfüzet tartalmazza.
Az előadótermekben van számítógép és projektor, van tehát vetítési lehetőség.
A helyszíni tájékozódást egyetemi hallgatókból álló önkéntes csapat segíti, forduljanak hozzájuk
bizalommal.
2. Helyszíni regisztrációra május 3-án reggel 8–9 óra között a BBTE főépületének Aula Magna terme
előtt, 4-én és 5-én a Bölcsészkar (Marianum) Brassai terme előtti térben lesz lehetőség: itt adjuk át a
mappákat, kitűzőket azoknak a résztvevőknek, akik részvételi szándékukat időben jelezték.
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Megismételjük a tudnivalókat azon kollégák számára, akik ezután fognak regisztrálni: a regisztráció
díja 30 RON, amelyet banki átutalással kérünk eljuttatni a Bolyai Társaság (a BBTE magyar
tagozatának háttérintézménye) számlaszámára 2018. április 20-ig. Az átutalás költségeit a befizető fél
viseli.
A számla adatai:
Societatea Bolyai
Cím: 400604 Cluj Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 116, jud. Cluj
Adószám (Cod fiscal): 4525526
Swift: BRDEROBU
Bankszámlaszám: RO80BRDE130SV07821451300
Bank: BRD Cluj
A befizetést követően, kérjük, írjanak egy emailt a konferencia címére (dialogus.2018@gmail.com), és
név szerint jelezzék, ki(k)nek a részére fizették be a regisztrációs díjat. Számlaigényüket ugyanitt
jelezzék. Kutatócsoportok vagy ugyanazon intézményből érkező csoportok számára javasoljuk, hogy
egy összegben utalják át a regisztrációs díjat, így a banki költségek csökkenthetők.
A szervezők köszönik az eddigi regisztrációkat.
3. Szállás: a jelentkezési határidő leteltével maradt még néhány hely mind az Universitas, mind az
Agape Szállóban. Ha valaki még e szállók valamelyikében szeretne lakni a konferencia idején, április
20-ig megteheti, utána a szabadon maradt szobákat lemondjuk.
4. Kirándulás: május 4-én délután autóbuszos kirándulást szervezünk Szamosújvár, Válaszút,
Bonchida útvonalon (indulás 13,30-kor, ebéd Válaszúton). Az elnyert pályázati támogatás lehetővé
teszi az autóbusz bérlését és az ebéd költségeit. A férőhelyek beteltek, az esetleges későbbi
jelentkezőket visszalépés esetén tudjuk fogadni.
Kérjük a kiránduláson részt venni szándékozó kollégákat, postafordultával jelezzék, ha vegetariánus
menüt kérnek.
5. Orgonakoncert: Május 3-án 19,15 órától Majorossy Kinga (Bécs) orgonakoncertet ad a piarista
templomban, ennek programját a konferenciamappában találják majd.
6. Étkezés: a szervezők 3-án és 5-én fogadáson látják vendégül a konferencia résztvevőit (helyszínek a
programfüzetben). 4-én, mint említettük, a kirándulás keretében lesz közös ebéd. Reggelizni a
szálláson lehet. A 3-i és 5-i ebédet valamint a 4-i vacsorát a résztvevők maguk oldják meg. A
konferencia helyszíne környékén több vendéglátóipari egység is működik, ezekről a
konferenciamappában találnak majd információt.
Ismételten jelezzük, hogy a BBTE BTK Magyar Irodalomtudományi Intézetének honlapján
elkülönítettünk
egy
felületet
a
konferencia
számára,
ezt
itt
érhetik
el:
http://hunlit.lett.ubbcluj.ro/hu/kutatas/rebakucs-konferencia-2018. A linkre kattintva figyelemmel
kísérhetik a rendezvénnyel kapcsolatos újdonságokat, és itt tekinthetik meg az előadások rezüméit is.
Kedves Kollégák, örömmel és izgalommal várjuk a májusi találkozást. Bármilyen felmerülő
problémával kapcsolatban forduljanak bizalommal a konferencia szervezőihez a konferencia
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emailcímén (dialogus.2018@gmail.com), Gábor Csillához a gaabor.csilla@gmail.com, Farmati
Annához a farmati.anna@gmail.com, illetőleg Tóth Zsomborhoz a tothzsombor@refo500.com címen.

Kolozsvárt, 2018. április 12-én
Baráti üdvözlettel,
a Szervezőbizottság
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